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Knihovna mého srdce           

Lenka Bendzová            
 

     Městská knihovna v Dobrušce se každoročně účastní celostátní akce Týden knihoven. K této 
příležitosti pravidelně připravuje pro své čtenáře bohatou nabídku akcí. Na základě letošního motta 
"Knihovna mého srdce" vyhlásila mimo jiné výtvarnou soutěž pro děti, která se dočkala obrovského 
úspěchu. Zúčastnilo se jí 30 malých čtenářů, kteří s nadšením vymýšleli, navrhovali a vyráběli překrásné 
konstrukce své vysněné knihovny. Trojrozměrně ztvárnili knihovnu takovou, jakou by si sami přáli mít.  
 
      Na dětském oddělení dobrušské knihovny se nakonec sešlo 9 nádherných "stavbiček", které měly 
detailně propracovaný interiér i exteriér. Ve vysněné knihovně nechyběly miniaturní knížečky sešité 
vlascem, plakátky, tapety, záclonky na oknech, pohovky, promítací plátno s filmem, koberce, houpací 
křesla, skluzavka, lávka přes říčku, počítače včetně kabelů, schodiště se zábradlím apod. Součástí 
většiny budov bylo také sociální zařízení - WC s mísou i malým umyvadýlkem, některé z nich skrývaly 
také recepci.  
 
      Děti výtvory vymyslely a následně zrealizovaly opravdu do detailů. Jedno dílko dokonce nabídlo svým 
virtuálním čtenářům i Cukrárnu pro zamilované se stolečky, slunečníky a nabídkou čtyř druhů lahodné 
kopečkové zmrzliny, umístěnou přímo na střeše.  
 
      Vítězná modro-růžová pětipatrová knihovna dvou děvčat (Terezy Hrnčířové a Hany Moravcové ze ZŠ 
Fr. Kupky v Dobrušce) obsahuje obrovské množství nádherných detailů. Na stěně naproti vstupním 
dveřím visela barevná tapeta s beruškami vyrobená z ubrousku. Všechna okna zdobily pravé záclonky s 
květinovým motivem pověšené na garnýžích a bohatá venkovní květinová výzdoba. Téměř ve všech 
patrech stály regály plné zajímavých knih. Přímo na střeše bylo posezení u stolečků s bezpečnostním 
zábradlím. Autorky popsaly jednotlivá poschodí svého "domečku" takto: 1. patro: klubovna, občerstvení, 
záchody; 2. patro: dospělé oddělení, dětský koutek, WC; 3. patro: dětské oddělení, WC; 4. patro: 
studovna, počítače; 5. patro: promítací místnost + bonus: občerstvení na střeše. 
 
      Knihovnice z dětského oddělení dobrušské knihovny se s dětmi často zapojuje do nejrůznějších 
celostátních i místních pořadů. Sama pro ně vymýšlí spoustu originálních soutěží. Proto se děti vždy těší, 
co nového paní knihovnice zase připraví. 
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